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MANTENHA-SE ANTENADO

Quanto mais convivemos com os síndicos, mais sabemos da 
importância que temos nesse ecossistema, trazendo conhecimento, no-
vas soluções e tecnologias, bem como divulgando iniciativas que estão 
dando certo nos condomínios.

Diariamente assessoramos síndicos, administradoras, arquite-
tos e empresas, e também aprendemos muito com eles nos eventos e 
através dos grupos de WhatsApp. Nesta edição destacamos a profissio-
nalização do síndico, pois até mesmo o síndico orgânico, interno (mora-
dor), precisa buscar conhecimento.

Essa mentalidade está mudando e o amadorismo aos poucos 
deixa de imperar, dando espaço a gestores mais conscientes de suas 
responsabilidades civis e até criminais.

Ainda nesta edição fique por dentro de dicas de iluminação, 
compostagem, LGPD, balancetes, inadimplência, linguagem silenciosa, 
carros elétricos, preço do gás, estação de tratamento de esgoto, assem-
bleias virtuais e outros.

Siga nossas redes sociais www.condomeeting.com.br e www.
condocasa.com.br, e fique atualizado com as últimas notícias.
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O efeito Síndico 5 Estrelas

Passados quase 40 meses de sua criação, certificado muda a cara e 
eleva o nível da sindicatura profissional brasileira.

No dia 6 de fevereiro de 2019, o então recém-criado site da 
Certificação Síndico 5 Estrelas (www.sindico5estrelas.com) anunciou a 
lista dos 41 primeiros profissionais a receberem o certificado.Naquela 
ocasião, tudo ainda era muito novo e a conquista comemorada por uma 
minoria daqueles que tinham realizado a prova ainda era uma incógnita 
em termos de significado.

Embora o projeto fosse organizado pela líder nacional em for-
mação de síndicos profissionais, a Gábor RH, e tivesse o reconhecimen-
to da principal certificadora brasileira - Fundação Vanzolini, gerida pelos 
professores da USP -, existia uma certa desconfiança no ar, o que é 
natural com qualquer novidade.

O período de incertezas, contudo, logo deu lugar à rele-
vância que a certificação ganhou nesse mercado. Passados quase 40 
meses o Síndico 5 Estrelas caminha para seu sétimo ciclo de provas, 
realizada semestralmente de forma on-line, através de um sistema 
indiano, considerado o mais seguro do mundo, que monitora vídeo 
e som de todos os participantes, garantindo total transparência em 
seu rigoroso processo, como gosta de ressaltar Ricardo Karpat, idea-
lizador da certificação.

“A prova é extremamente difícil, e isso explica a atual média de 
aprovados, que fica abaixo dos 7%, cumprindo o propósito da criação do 
Síndico 5 Estrelas. Afinal, precisamos garantir que este profissional seja 
diferenciado, com um nível de conhecimento superior dos demais, as-
sim como são os hotéis classificados com 5 estrelas”, compara. Ao todo, 
hoje, há 140 Síndicos certificados, representando o expressivo núme-
ro de 1.682 condomínios e mais de 18.000 unidades condominiais. São 
profissionais que realizam o crescimento de suas respectivas carteiras e 
com valores mais altos de contratos.

Em outra comparação, Karpat afirma que “assim como um 
médico reconhecido por sua qualidade e eficácia em sua especialidade, 
resulta em maior procura dos pacientes, os Síndicos certificados con-
quistam sucesso semelhante no universo condominial. Calculo que mais 

de 80% deles já conquistaram seus objetivos, grande parte passando dos 
R$ 50 mil de receita com sua carteira repleta de clientes”. 

Transformação do setor
Se o certificado ajudou a transformar a vida profissional 

de quem o conquistou, ele também contribuiu efetivamente para a 
transformação da sindicatura profissional brasileira. O fato de haver 
a chancela da Fundação Vanzolini, instituição reconhecida internacio-
nalmente, ajudou a valorizar uma profissão que muitos insistiam em 
desvalorizá-la e desacreditá-la.

A divulgação desse profissional foi outra importante contribui-
ção da certificação, alcançada por meio do alto investimento realizado 
em marketing, algo até então inédito no segmento, fazendo com que 
muitos condomínios que desconheciam a possibilidade de contratação 
de um Síndico profissional passassem a vê-la como uma opção para além 
da que era utilizada convencionalmente. A divulgação resultou em um 
boom de mercado por parte do Síndico profissional.

No campo da ética profissional, o Certificado Síndico 5 Estrelas 
também gerou impactos transformadores. “Muitos profissionais certi-
ficados assumiram para si o papel de protagonista, tornando-se fortes 
influenciadores do segmento. Viraram porta-vozes das atitudes éticas, 
falando abertamente sobre os esquemas de corrupção existentes no 
setor e a necessidade de combatê-los, fazendo com que grandes orga-
nizações mudassem sua forma de atuar. Surgiu uma onda de moralismo 
no segmento e que segue trazendo mudanças”, ressalta Karpat.

Mais benefícios para todas as partes
Ao longo dos 40 meses de aplicação, a certificação trouxe ou-

tros pontos de evolução na gestão condominial, com benefício geral. O 
empoderamento do Síndico profissional criou um movimento de migra-
ção de poder, transferido das mãos das administradoras para as mãos 
do profissional. Essa transição está fazendo com que os prestadores de 
serviços foquem no cliente, no condomínio, e não mais na administrado-
ra, que escalava seus negócios.

Na carona desse empoderamento veio, então, a valorização fi-
nanceira, justamente num mercado onde a tendência é a de espremer 
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ao máximo o orçamento do prestador. No cenário atual, muitos con-
domínios contratam pela capacitação do Síndico, não pelo valor a ser 
pago. Para a Síndica profissional Regina Claro, de fato, “a Certificação 5 
Estrelas foi o ponto de partida para elevar o nível da concorrência e um 
diferencial para alcançar o sucesso na gestão condominial”.

Abriu-se ainda, uma nova modalidade para os profissionais des-
tacados, que é o trabalho de consultoria não apenas para condomínios 
como também para empresas do setor, oportunidade que o Síndico 5 
Estrelas Renato Retz aproveitou. “A certificação possibilitou um notável 
diferencial em minha carreira, capacitando-me para ir além e exercer 
essa atividade de assessoria e consultoria, funções que desempenho 
atualmente e que aumentaram, em muito, minha visibilidade como pro-
fissional”, diz Retz.

Para os condomínios, deve-se destacar como outro benefício 
a sua evolução tecnológica. Isso porque o Síndico mais capacitado bus-
ca ferramentas para maior eficácia de gestão. Nessa lógica, a abertura 
deste mercado possibilitou uma enxurrada de ferramentas e modernos 
recursos que estão à disposição do Síndico e dos condomínios.

Por fim, não se deve deixar de citar a atração de investimento 
ao segmento. Muitos investidores, nacionais e internacionais, estão in-
jetando recursos no segmento condominial, chamado da ‘bola da vez’ 
do mercado. Esse movimento tem acontecido somente agora porque 
existe uma confiança por parte dos investidores de que o segmento 

está sendo gerido por profissionais, com as decisões nos 
condomínios migrando de emocionais para racionais, algo 
fundamental em quem busca investimento seguro e sólido.

Com tantas transformações realizadas e com ou-
tras tantas ainda por vir, não é exagero afirmar que pre-
sente e futuro da certificação são promissores. Diversos 
condomínios têm colocado a obrigatoriedade do Síndico 
ter a Certificação Síndico 5 Estrelas em seu edital. Somente 
em 2021, foram 46 condomínios que inseriram essa exi-
gência. Para este ano, a projeção é de que 80 condomínios 
introduzam a obrigação.

“Nada mais seguro para um condomínio do 
que contratar um profissional que tenha apresentado 
suas certidões negativas e tenha atestado seus conhe-
cimentos na área em que atuará. Esse reconhecimento 
já acontece em algumas cidades brasileiras e estamos in-
vestindo para que ainda em 2022 torne-se realidade em 

todo Brasil”, diz Ricardo Karpat.   
Com o mercado cada vez mais profissional, as mudanças e ino-

vações são inevitáveis e seguirão cada vez mais rápidas. Por ser a “bola 
da vez”, o segmento condominial está recebendo altos investimentos. 
O resultado disso tudo é uma transformação positiva do segmento, que 
vem trazendo cada vez mais vantagens ao cliente final, o condômino, 
com maior conforto, segurança e valorização do patrimônio.

E assim como sucedeu em outras áreas que viveram a trans-
formação, empresas e profissionais que não compreenderem esse 
processo passam a ser ‘expulsos’ pelo sistema, surgindo uma nova 
leva de corporações e pessoas que já assimiladas à nova cultura, ga-
nham espaço e protagonismo no setor. Fúlvio Stagi, Síndico Cer-
tificado 5 Estrelas, é mais um exemplo desse profissional atento à 
metamorfose condominial. Atualmente, Síndico de 43 condomínios 
e administrador de 105 condomínios,

Fúlvio Stagi virou uma marca, que se transformou em uma 
empresa atuante em quatro cidades do estado do Rio de Janeiro. "Me 
profissionalizar e me certificar com uma chancela reconhecida nacio-
nalmente me fez olhar para o mercado de uma maneira diferente. Hoje, 
busco não só ser um dos protagonistas do setor, como também ajudá-lo 
em sua transformação e aperfeiçoamento", finaliza Stagi.
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Finanças em Condomínios

Quando administramos um condomínio como síndico, a principal 
missão é a financeira, e geralmente os moradores desejam gastar 

menos, ter equilíbrio financeiro e que as obras e benfeitorias sejam 
feitas sem que haja desvios.

Ao contrário das pessoas físicas e jurídicas, que possuem recei-
tas diversificadas, como vendas, serviços, aluguéis, comissões e outras, 
os condomínios basicamente sobrevivem financeiramente das taxas 
condominiais e os rateios. 

Conforme o Aurélio, a definição de condomínio é o domínio 
exercido juntamente com outrem, coproprietários.

No Art. 1335 do Código Civil, nos deveres dos condomínios: 
I – Contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas 
frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.

Art. 1348 do Código Civil, compete ao síndico: VI – Elaborar o 
orçamento da receita e da despe-
sa relativo a cada ano; VII – Cobrar 
dos condôminos as suas contribui-
ções, bem como impor e cobrar 
as multas devidas, VIII – prestar 
contas à assembleia, anualmente e 
quando exigidas.

Redução de custos
É importante frisar que no que diz respeito à redução de cus-

tos, vai em direção ao orçamento plural, negociação dos custos, ade-
quação da mão de obra, usar o máximo da garantia construtiva, acionar 
o seguro em todos os casos, e definir o que não economizar.

Equilíbrio Financeiro
Já em relação aos controles financeiros, é necessário elaborar 

um fluxo de caixa com controle do fundo de reserva e outros fundos. 
Fazer o controle da inadimplência, manter a liquidez do caixa, evitar o 
máximo o pagamento com atraso, analisar os balancetes além de redu-
zir despesas não previstas com planejamento. É preciso também criar 
fundo para eventuais indenizações, em ações trabalhistas e civis, gerar 
novos recursos (economia, taxa, chamada de capital) e cuidar de des-

pesas sazonais. O gestor deve estar atento também para utilizar as me-
lhores formas de pagamento (DDR, DA, PIX, dinheiro…) e acompanhar a 
previsão Orçamentária;

Realização de obras 
Para realização destas obras, se faz necessário juntar recursos, 

fazer licitações, fazer a escolha de fornecedores, verificar a aprovação 
em assembleia, executar e acompanhar a obra.

A fiscalização é o passo chave para que tudo saia como plane-
jado. É necessário que o conselho fiscal se faça sempre presente. Mé-
todos de auditoria, compliance e organização de contas são muito úteis 
nesta etapa. A transparência, por meio do código de ética, deve nortear 
todas as obras, para que não haja problemas relacionados ao não fecha-
mento das contas. Outros fatores que também devem ser observados 
são a conciliação das contas, contratos com fornecedores com acompa-
nhamento, proteção contra roubos e desvios.

Outros tópicos úteis:
• Previsão orçamentária, como instrumento de acompanhamen-

to das receitas e despesas;
• Plano diretor de investimentos, para que tenha objetivos e me-

tas claras;
• Trabalhar a ferramenta de projetos, para analisar investimento 

e custo x benefícios;
• Utilizar das novas tecnologias e sistemas para facilitar e trazer 

mais segurança;
• Pensar como proprietário, para que não haja desvio de rota;

Por fim, o gestor precisa entender 
que todo o cuidado é pouco, pois estamos ad-
ministrando recursos de terceiros.

Luiz Kiyoshi Nakayama
Síndico com aproximadamente 18 anos de 

experiência, Síndico 5 Estrelas, finalista e premiado no 

Concurso Síndico Planning.
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A Responsabilização Civil do Síndico pela Concessão 
de Reduções ou Isenções aos Inadimplentes

É louvável quando a gestão capitaneada 
pelo síndico procura estreitar contato 

com os inadimplentes, a fim de entender o 
momento em que o condômino atravessa, 
e avaliar alternativas para proporcionar o 
pagamento da cota condominial.

É clarividente que se os débitos con-
dominiais existem antes mesmo do surgimento 
da Pandemia, a situação merece tratamento 
diferenciado com o condômino que persistiu 
no inadimplemento, embora a conciliação (ex-
trajudicial) deva imperar sempre que possível.

E nesse momento que muitas vezes o síndico, por conta 
própria, que deseja mostrar resultados da sua gestão comete ilega-
lidades, como no caso de concessão de reduções ou isenções aos 
condôminos inadimplentes. 

O síndico, por sua vez como representante legal e gestor 
condominial, detém prerrogativas legais para promover a cobrança 
das cotas dos condôminos, mas em nenhum momento lhe é dado o 
direito de, exclusivamente, negociar valores, ainda que haja proposta 
de pagamento à vista.

De mais a mais, os juros, correções monetárias e atualizações 
estão previstos no Código Civil (art. 389) e nas Convenções Condomi-
niais (artigo 1.334, I e IV), e devem recompor a perda pelo atraso finan-
ceiro. Assim, enquanto há inadimplência no condomínio, por ficção é 
como se cada condômino tivesse que contribuir um pouco a mais do 
que lhe é cobrado para recompor do desfalque. E, infelizmente, algumas 
vezes a chamada de capital se faz necessária, e por óbvio, não será aten-
dida pelo inadimplente.

A recomendação é a proposição de parcelamento dos valo-
res inadimplidos (desde que a Convenção Condominial não proíba), 
com incidência dos acréscimos legais, e com certa moderação, sob 
pena de, em alguns casos, aceitar parcelamento demasiadamente 
longo e sucessivo.

Dr. Felipe Ferrarezi
OAB/SC 26.673,  Adv. Especialista em Direito Condominial, 

Pós-Graduado em Direito Processual Civil e Membro da 

Comissão de Direito Condominial da Seccional OAB/SC.

Ou seja, o inadimplente cumpre 
com os parcelamentos acordados, mas pas-
sa a inadimplir as parcelas seguintes, resul-
tando num ciclo vicioso sem fim. A ideia é ser 
criativo sem gerar precedentes e incentivar 
o inadimplemento.

Portanto, os condôminos e princi-
palmente os conselheiros fiscais devem ficar 
atentos a tal prática, e pedir esclarecimentos, 
consultar os balancetes da administração con-
dominial, sem prejuízo (se constatadas as men-
cionadas irregularidades), convocar Assembleia 

Geral para destituição do síndico, além de promover ações de prestação 
de contas e responsabilização civil (pessoal) do síndico.

Isto porque os artigos 186 e 927 imputam a responsabilidade 
civil subjetiva do síndico, ou seja, mediante a comprovação de negligên-
cia, imprudência e imperícia. 

Se não houver oposição nas normas condominiais, outra pro-
posta que é válida corresponde a realização de Assembleia Geral específi-
ca, com aprovação pela maioria dos presentes para entabular condições 
de parcelamento ou reduções, para determinados períodos e tempo de 
duração, por vezes chamada de “semana da conciliação”.

Em breves linhas, conclui-se pela necessidade de justificar 
aos inadimplentes os impedimentos de realização de acordo fun-
damentando na obrigatoriedade de cumprimento legal e da argu-

mentação de que o crédito pertence ao 
condomínio, ao passo que se deve oportuni-
zar o parcelamento ou outra medida que se 
tenha decidido em Assembleia Geral.
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Comunicação com Eficiência 
para Síndicos e Condôminos

Um psicanalista dá dicas para melhorar a comunicação e resolver 
conflitos através da linguagem. No dia a dia condominial, existem 

ocasiões que requerem muita calma e sensibilidade na comunicação. 
Sabe aquela assembleia que os condôminos estão insatisfeitos e desejam 
ser ouvidos a qualquer custo? Aprender sobre as particularidades da 
linguagem pode auxiliar gestores e até os próprios moradores a lidarem 
melhor com os conflitos diários.  

Segundo o especialista em linguagem silenciosa, Ricardo 
Ventura, que é Psicanalista, Cientista Comportamental, Escritor e 
nacionalmente conhecido como o “Caçador de Mentiras”, existem 
diversas expressões corporais que podem comunicar mais que a 
própria fala. Para ele, a comunicação é crucial em qualquer relação. 
“A comunicação é o maior poder que a pessoa pode ter. Por isso 
é importante saber sobre a escolha da roupa, o tom de voz, entre 
outras coisas, mudam tudo”. 

Trazendo para a óptica condominial, onde centenas de pessoas 
se relacionam diariamente, saber sobre essas particularidades pode au-
xiliar toda a comunidade na resolução dos problemas. Se você é um 
síndico, por exemplo, e deseja aprovar um novo projeto, o psicanalista 
explica como deve ser a abordagem: 

“Para o seu objetivo final, que às vezes é aprovar o orçamento, 
trocar a administradora, manutenção do elevador…Talvez você não con-
siga fazer isso apenas dizendo que é necessário trocar a administradora. 
Você tem que trazer uma estrutura para uma narrativa que tem toda 
uma linguagem silenciosa por trás. Você convence com muito mais faci-
lidade. Acredite, até as roupas influenciam”, conta. 

Agora imagine a seguinte situação: uma assembleia onde dois 
moradores estão em conflito, por motivos dispersos. Um deles conta 
estar com uma forte enxaqueca e que não conseguiu dormir, o outro, 
acusado de fazer barulho durante a noite, explica que faziam anos que 
não via um irmão que veio o visitar. O que o síndico deveria fazer nessa 
circunstância? O psicanalista explica:

“Você deve ser recíproco com os dois. “Olha eu já tive uma dor 
de cabeça dessas, realmente é um saco”. Mas, “entendo que às vezes 

Uesley Durães
Redação Condomeeting

a gente fica tanto tempo sem ver os parentes, eu sei como é”. Por fim, 
você percebe que os dois estão com muito mais vontade de entrar numa 
empatia, pois você já concordou com ambos. Você deixou a entender 
que os dois tinham, de alguma forma, uma razão”, narra Ventura.

Por consequência, é possível até que o condômino que in-
comodou o outro com a recepção para o irmão, ofereça um remédio 
ao morador que está com dor de cabeça, criando assim, uma rede 
de resiliência. “Não precisa levar tudo a ferro e fogo”, complementa 
o especialista.

Sobre a atitude que um síndico deve ter em tomadas de deci-
são, ele conta sobre um fator que é determinante para a comunicação 
eficiente, a isenção. O síndico não deve tomar lado. Ele tem que ouvir, 
de forma igual, todos os diferentes perfis de moradores.

Desse modo ele exclama: “você tem que se adequar aos fatos, 
e não ao que você acredita sobre aquilo”. Ouvir continua sendo uma das 
principais ferramentas para a comunicação eficiente.
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A Obrigatoriedade dos Renovadores de Ar 
e a Importância para os Condomínios 

Renovar o ar de ambientes densamente 
movimentados e cuidar com a manutenção 

de aparelhos de ar-condicionado são essenciais 
para a saúde dos frequentadores.

Você sabia que existe uma lei que 
regulamenta a qualidade do ar dentro dos am-
bientes públicos/privados? Para falar sobre isso, 
convidamos a arquiteta especialista no tema, 
Lidiane Amelia Pereira.

A LEI Nº 13.589, de 4 de janeiro de 
2018,  Art. 1º, dispõe que “Todos os edifícios 
de uso público e coletivo que possuem am-
bientes de ar interior climatizado artificialmente devem dispor de um 
Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC dos respectivos 
sistemas de climatização, visando à eliminação ou minimização de riscos 
potenciais à saúde dos ocupantes”. Desse modo, todos devem ter co-
nhecimento sobre a obrigatoriedade.

Ar condicionado, climatização e renovação de ar são temas que 
talvez não estejam sendo tão discutidos assim. No entanto, a temática é 
muito pertinente a síndicos, administradoras e prestadores de serviços 
para condomínios. Lidiane comenta que:

“São ambientes onde não se sabe o tipo de pessoa que fre-
quenta. Vem gente de fora, são diversos tipos de pessoas. Uma rotativi-
dade muito grande. E nos tempos que estamos vivendo, pandêmico, ter 
um ar limpo, 100% eficiente, pode ser essencial para a saúde”, conclui.

A especialista também pontua que existe uma grande diferença 
entre renovação de ar e climatização. Para não haver confusões, ela expli-
ca: A climatização só refrigera ou aquece o ambiente, mas não renova o ar. 

“É uma infraestrutura que tem que ser planejada desde a edifi-
cação”, conta. As construtoras não estão dando a devida atenção a isso, 
mesmo sendo algo que influencia a saúde dos frequentadores. “Visto a pan-
demia que vivemos, era para as construtoras estarem mais atentas”, explica.

Muitas vezes, nos projetos que os arquitetos enviam para as 
empreiteiras, não tem contemplada a proposta de renovação de ar. Para 

Lidiane Amélia Pereira
Arquitetta e Urbanista

Lidiane, isso deve e tem que mu-
dar. Então isso é algo que deve 
ser transformado. “Todos devem 
se atentar desde a concepção do 
projeto”, conta. 

A especialista ainda diz 
que não são raros os casos em que 
empreendimentos são multados 
pela falta de circulação e renova-
ção de ar. De acordo com ela, até 
shoppings pecam nesse quesito, já 
que deixam de lado essa inspeção 

tão importante, que deve acontecer desde o início do projeto. 
Isso mostra uma falta de atenção por parte dos responsáveis 

pelas construções e empreendimentos com a saúde e conforto dos fre-
quentadores. Lembrando também que as multas podem variar em altas 
quantias, a depender do porte dos estabelecimentos. 

Quando se fala em manutenção preventiva, é importante frisar 
também a necessidade de inspecionar os aparelhos de ar-condiciona-
do. Apesar de servir para uma diferente necessidade, o ar-condicionado 
também deve contar com a atenção para a saúde.

Nesse ponto, a arquiteta frisa a necessidade da limpeza dos fil-
tros, que pode ser crucial para a saúde humana. Além disso, nessa manu-
tenção, deve acontecer a aplicação de bactericida e antifúngico.  Indica-se 
que se faça isso durante o inverno, para que, com a chegada do verão, não 

surjam problemas relacionados a isso.
Além da solução para a saúde, essa 

limpeza e manutenção dos renovadores de ar 
e dos aparelhos de ar-condicionado colaboram 
para a redução na conta de energia e o aumen-
to da vida útil dos produtos.
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Carros Elétricos em Condomínios

Nós, síndicos gestores, estamos nos deparando com uma demanda 
de solicitações para instalação de pontos para abastecimento de 

carros elétricos nos condomínios.
É recorrente escutarmos dos proprietários: "Mas não é só ins-

talar uma tomada?”
Sabemos que não é simples assim, e que também não é pos-

sível aproveitar energia de algum lugar da área comum, colocando um 
medidor de energia individual, ou então fazendo cabeamento particular, 
depois do medidor do morador.

Essas seriam boas soluções, se o número de carregadores não 
estivesse aumentando. Em pouco tempo teremos muitos pontos, e o 
condomínio estará em uma situação difícil.

Questões delicadas
O consumo de energia é elevado e é preciso levar em conta 

questões importantes:
Todos os moradores poderão ter acesso ao benefício? Para evi-

tar que as instalações se transformem num caos, qual deve ser o padrão 
a ser seguido? A segurança do condomínio está garantida? Como será 
feito o rateio de energia?

Quanto o condomínio vai gastar na infraestrutura? Qual a po-
tência máxima que cada morador poderá utilizar?

Com todas estas interrogativas, fui buscar informações téc-
nicas. Inicialmente, conversei com um engenheiro eletricista para me 
orientar.

Hoje, os pedidos são de algumas unidades para carregado-
res. Mas, em questão de segurança para o condomínio, é preciso 
planejar uma estrutura elétrica que comporte o atendimento a todos 
os veículos deste porte.

Atual cenário
De acordo com o engenheiro elétrico Marcos Koetzler, precisa-

mos entender um pouco mais o cenário atual:
“No caso do cabeamento particular, a questão da segurança é 

delicada. Visando redução de custos, há casos de condomínios que es-
tão permitindo ligação nos cabos que alimentam a unidade do morador, 

quando o medidor fica nas garagens. Não é preciso dizer que emendas 
em cabos de alta corrente são muito perigosas, podem aquecer e gerar 
curto circuitos. Para piorar, essas emendas normalmente ficam ocultas 
no meio de eletrocalhas de difícil inspeção. Imagine isso sendo feito para 
todos os moradores. Já os custos para levar cabeamento dos aparta-
mentos até as garagens estão com valores proibitivos. O custo dos ca-
bos, que não podem ser muito finos, está nas alturas”, complementa.

E quando o condomínio opta por permitir o uso de energia das 
áreas comuns, a organização e o controle são cruciais para o sucesso.  
Como fazer o rateio de consumo?

Como controlar excessos? A capacidade elétrica vai ser 
respeitada? As dúvidas só aumentam. Isso sem falar dos inúmeros 
"puxadinhos" que muitos instaladores estão fazendo, mesmo em con-
domínios de alto padrão.

Soluções encontradas
Felizmente, encontrei no mercado soluções voltadas ao pro-

blema. Empresas que deixam o condomínio preparado para a instalação 
progressiva de carregadores.

Os benefícios são inúmeros:
• Organiza a distribuição de energia elétrica para os moradores;
• Realiza o rateio mensal de maneira automática;
• Permite que os usuários possam liberar e bloquear remota-

mente seus pontos de recarga;
• O condomínio também pode monitorar todo o sistema elétri-

co, evitando sobrecargas.
Todas as funções ficam disponíveis 

pelo celular, em tempo real, informando o con-
domínio e os moradores.

Com certeza são benefícios que valo-
rizam ainda mais o patrimônio e deixam tran-
quilos os seus proprietários.

Sandra Holz
Síndica Profissional
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A Obrigação dos Condomínios em 
Promover a Acessibilidade 

Engana-se quem pensa que 
acessibilidade é um tema 

novo na sociedade. A NBR 9050 é a 
Norma Técnica Brasileira que trata 
deste assunto. Sua primeira versão 
foi lançada em 1985. De lá para cá 
foram feitas 4 revisões onde mais 
de 90 itens foram atualizados.

“Esta Norma visa pro-
porcionar a utilização de maneira 
autônoma, independente e segu-
ra do ambiente, edificações, mo-
biliário, equipamentos urbanos 
e elementos à maior quantidade 
possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação 
de mobilidade ou percepção”, segundo a NBR 9050.

Portanto, a norma não é para atender um grupo específico 
de pessoas, e sim para alcançar a maior diversidade de público e 
suas especificidades. Sejam elas temporárias ou permanentes, assim 
como pessoas idosas, obesas, gestantes, crianças, pessoas com bai-
xa estatura, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
Incluindo seus acompanhantes. 

No Brasil mais de 40% da população têm algum tipo de defi-
ciência ou limitação de mobilidade. Segundo o último censo do IBGE, 
realizado em 2010, existem no Brasil 45 milhões de PCDs (Pessoas Com 
Deficiência) e 23 milhões de idosos com mais de 60 anos.

As revisões e atualizações são feitas para avaliar se as dimen-
sões definidas anteriormente permanecem de acordo com os parâme-
tros antropométricos da população brasileira. Estes parâmetros podem 
sofrer mudanças em relação a qualidade de vida, saúde, envelhecimen-
to, dentre outros fatores. 

O Decreto Federal 9451/2018 institui a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência, regula-
menta o Art. 58 da LBI - LF 13.146/2015 cujo projeto e a construção de 

Sheila Souza Mattar
Arquiteta e Urbanista

edificação de uso privado multifamiliar devem 
assegurar percentual mínimo de suas unidades 
internamente acessíveis. E é vedada a cobrança 
de valores adicionais para a aquisição de unida-
des internamente acessíveis.

Também passa a ser aplicado o DF 
5.296/2004 em que CONDOMÍNIO PRIVADO 
MULTIFAMILIAR tem obrigação de promover 
acessibilidade em calçadas, todas as entradas, 
acesso a todos os ambientes de uso comum e 
áreas de lazer, incluindo os acessos à piscinas, 
andares de recreação, salão de festas e reu-
niões, saunas e banheiros, quadras esportivas, 
portarias, estacionamentos e garagens, entre 

outras partes das áreas internas ou externas de uso comum. Além de 
prever que 2% de vagas de estacionamento acessíveis de propriedade do 
condomínio, devem ser cedidas ao morador que precisar da vaga. Con-
domínios antigos anteriores à norma técnica e a lei federal, caso sofram 
reformas, devem ser adaptados.

Na adaptação de edificações existentes, todas as entradas de-
vem ser acessíveis. Caso não seja possível, desde que comprovado tec-
nicamente, deve ser adaptado o maior número de acessos. A distância 
entre cada entrada acessível e as demais não pode ser superior a 50 m. 
A entrada predial principal tem a obrigatoriedade de atender todas as 
condições de acessibilidade. 

Portanto, os síndicos têm autono-
mia para realizarem benfeitorias nos condo-
mínios e adaptá-los às exigências legais. Sob 
pena de sofrer processos jurídicos através 
do Ministério Público.
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Asbalc Cria Comissão para Monitorar 
Preço do Gás nos Condomínios 

A alternativa surge como uma forma de reivindicar o melhor serviço 
 e custo para a distribuição do gás aos condomínios.

Sabe aquela famosa frase: “A união faz a força”? Esse é o princi-
pal objetivo com a nova iniciativa da Associação de Síndicos de Balneário 
Camboriú, a Asbalc.

Afetados diretamente pelos altos custos do gás de uso domés-
tico nos últimos tempos, aliado às queixas acerca do tempo de reposição 
do produto e às cláusulas leoninas impostas nos contratos, a Associação 
decidiu criar uma “comissão específica para assuntos inerentes ao for-
necimento de gás aos condomínios de Balneário Camboriú”. 

Atualmente, o preço do gás nos condomínios varia de acordo 
com uma série de fatores, como o consumo médio mensal, a logística 
de entrega e o contrato de fidelidade com o fornecedor. Desse modo, o 
objetivo da associação é viabilizar e simplificar negociações por meio da 
troca constante de informações com diversos gestores. 

Alternativa para fiscalização
Com a criação dessa comissão, será possível monitorar onde 

está sendo praticado o menor custo do fornecimento, possibilitando ne-
gociações e redução de preços. Sônia Novaes Estácio é presidente da 
Asbalc, e conta detalhes sobre a iniciativa: 

“O propósito dessa comissão é justamente diagnosticar, dis-
cutir. Além disso, analisar alternativas, e, se necessário, reunir-se e 
negociar fornecedores. Para isto, a comissão tem poderes inclusive 
para contratar técnicos ou profissionais especializados no assunto 
para dar suporte aos trabalhos da comissão”, pontuou a presidente 
que encabeça a comissão.

A partir da atuação da comissão, já ficou definida uma planilha, 
enviada aos síndicos, que deverá retornar a Asbalc trazendo informações 
sobre o fornecimento, dados técnicos e avaliação dos serviços prestados. 

Ainda de acordo com a presidente da Associação, os dados in-
dividuais dos condomínios serão mantidos em absoluto sigilo, na con-
formidade com o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados. Desse 
modo, vale destacar que as informações serão utilizadas somente para 
compor as médias finais dos condomínios participantes.

Uesley Durães
Redação Condomeeting

Forma de reivindicar direitos
Para o síndico e membro da comissão, Carlos Spillere, a iniciati-

va surge como uma forma organizada de reivindicar direitos e entender 
as necessidades dos condomínios:

“Há algum tempo existem questionamentos em relação aos 
preços praticados pelas empresas fornecedoras de gás. Sejam em rela-
ção à mesma empresa para diversos condomínios ou o comparativo de 
preços entre as empresas. Então as divergências eram grandes, dessa 
forma, é importante que se busque junto a essas empresas as explica-
ções necessárias”, pontuou Carlos. 

 Por fim, se você é síndico ou ficou interessado pela inicia-
tiva da associação, pode acessar o site da organização, www.asbalc.
org.br,  e conferir tudo que está sendo discutido. Além disso, se 
tem sugestões, deseja entender mais sobre a pesquisa ou solicitar a 
planilha para preenchimento, pode fazer contato através do email: 
cadastro.asbalc@gmail.com.
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Mitos e Verdades Sobre o 
Síndico Profissional 

O  que é melhor para o condomínio, um síndico morador, 
que seja proprietário e/ou resida no condomínio ou um 

síndico profissional, que tenha um 
relacionamento imparcial com moradores 
e funcionários e de quem é mais fácil 
cobrar uma gestão profissional?

Primeiramente, cumpre esclarecer 
que o termo “síndico profissional” é aqui 
utilizado seguindo tendência de termino-
logia do mercado condominial, pois tecni-
camente, inexiste a figura de uma profissão 
regulamentada de síndico. 

A lei trata todos os candidatos a 
Síndico, internos ou externos, de igual forma. O que temos como Síndi-
cos profissionais são pessoas físicas ou jurídicas que dedicam seu pro-
pósito a estudar, se especializar e atender condomínios em sua gestão 
executiva, não como fonte de renda ou atividade complementar como 
ocorre no caso de quase unanimidade de síndicos moradores.

Nítida que a busca por esses profissionais aumentou muito 
principalmente durante a pandemia, motivados sobremaneira pelo 
aumento da cobrança sobre o trabalho de gestão condominial, feito 
através de redes sociais e grupos de whatsapp do Condomínio e, 
também, para evitar o caminho tênue entre o síndico amigo vizinho 
se tornar um inimigo. 

Notadamente, o Síndico Profissional, pela experiência vivida em 
outros empreendimentos, possuirá maior tato e agilidade para lidar com 
situações adversas da administração do condomínio, negociar e fiscali-
zar prestadores de serviços, além de mediar conflitos entre moradores.

Outro aspecto que coloca-se na balança sobre Síndico é a dis-
ponibilidade, a princípio maior do morador. No entanto, na maioria dos 
casos o morador tem seu emprego ou fonte de renda principal e essa 
será a função que o morador tem como prioridade, não raro impedindo-
-o de se deslocar para o condomínio em uma situação de emergência. 

Maicon Guedes
Advogado, Mestre em Direito, Síndico Profissional e 

Professor; CEO da Informma Síndicos.

O Foco do síndico profissional é o Condomínio 
Por outro lado, se o Síndico Profissional for uma empresa es-

truturada, além do condomínio 
ser seu foco, haverá plantão 24h 
para emergências, podendo con-
tar com profissionais de reserva no 
caso de indisponibilidade do gestor 
principal do Condomínio, é garan-
tia de atendimento em prontidão.

O custo de contratar um 
síndico profissional, principalmente 
empresas estruturadas, muitas ve-
zes se torna mais em conta que um 

síndico morador, principalmente em condomínios mais complexos ou de 
alto padrão pela presença de equipe própria com custos diluídos em mais 
condomínios clientes, gerando economia e agilidade para o condomínio. 

E por fim, no aspecto de responsabilidade, juridicamente tanto 
morador como profissional possuem a mesma obrigação, no entanto o 
profissional também terá como ponto de atenção sua imagem no mer-
cado a médio e longo prazo, sempre prezando por bom atendimento 
para amealhar novas eleições.

Ainda nesse ponto sobre equipe, quando se tem uma empresa 
de Síndico estruturada, não há limitação de conhecimentos específicos 
do Síndico morador, podendo contar com especialistas em Engenharia, 
Direito, Contabilidade, Administração, Comunicação e outras áreas afins.

Por todo acima, cada vez mais con-
domínios migram sua gestão para um mode-
lo profissional, principalmente realizado por 
empresas especializadas.
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O Papel do Balancete na Relação do Síndico 
com o Conselho Fiscal 

A vida de um síndico não é nada fácil. São muitas cobranças, 
 reclamações e responsabilidades todos os dias. Dentre 

as tarefas dessa função, uma das mais importantes é realizar o 
balancete de condomínio.

Com esse documento, é possível demonstrar to-
das as movimentações financeiras feitas durante o mês. 
Embora pareça algo simples, a prestação de contas pode 
gerar muitas dúvidas entre síndicos.

O que é um balancete?
Trata-se de um levantamento contábil que relata 

as receitas e as despesas em um determinado período. A partir disso, 
ele apresenta o saldo do mês e o atual. O saldo do mês é o resultado 
da diferença do dinheiro que foi recebido e a quantia que foi gasta. Já o 
saldo atual consiste no valor total, ou seja, soma-se o que tinha em caixa 
no mês anterior com o saldo do mês vigente.

Ao analisar todos os balancetes, mês a mês, é possível saber 
como está à saúde financeira do condomínio.

Quais documentos devem compor o balancete?
Fazer um bom balancete não significa apenas apresentar nú-

meros. É preciso comprovar, por meio de documentos, todas as movi-
mentações financeiras. Assim, é preciso relacionar os documentos de 
receitas e de despesas. Confira:

• Relação de receitas
Os documentos são: o relatório dos condôminos adimplentes e 

inadimplentes; o relatório da previsão de arrecadação, incluindo os valores 
de multas por atraso da taxa mensal e taxas de serviços; e qualquer outra 
receita diversas, como por exemplo, o aluguel das áreas comuns do prédio.

• Relação de despesas
Todas as despesas precisam sem apresentadas: as contas fixas 

(contratos, folhas de pagamento, impostos, pagamento de seguros); as 
variáveis (água, luz) e também as extras (manutenções corretivas, obras 
ou reparos emergenciais).

E qual a periodicidade para apresentar os balancetes?
De acordo com o artigo 1348 do Código Civil, o síndico tem a 

obrigação de prestar contas anual-
mente. Nesse momento é reco-
mendado que o Conselho Fiscal 
apresente um relatório aos demais 
condôminos informando se reco-
mendam ou não a aprovação das 
contas.

Por isso, o balancete é 
parte fundamental desse proces-
so, pois é através da análise mensal 

dos balancetes que os Conselheiros podem verificar se o Síndico esta rea-
lizando a administração financeira do Condomínio de forma equilibrada. 

O balancete apresentado ao Conselho
O balancete é elaborado pela administradora e deve ser organi-

zado de tal forma que qualquer pessoa consiga identificar as partes que 
compõem o balancete, sendo muitas vezes utilizado abas para separar 
os documentos. Todos os comprovantes, notas fiscais e extratos preci-
sam estar sempre bem legíveis. 

Hoje em dia algumas administradoras já utilizam o balancete 
digital, além de evitar o extravio de documentos, o balancete digital 
agiliza a análise, pois pode ser disponibilizado ao Conselho de forma 
simultânea. Ou seja, o balancete é o elo entre Síndico e Conselho Fis-
cal. Sendo fundamental um balancete bem elaborado e detalhado, para 
trazer transparência, e facilitar a análise do Conselho, aproximando-o do 
Síndico e do dia-dia da gestão.

Então, seja um Síndico responsável, 
entregue sempre toda a documentação para a 
administradora de forma organizada. E busque 
sempre esclarecer as dúvidas que venham a 
surgir após as análises.

Luiz Otávio Campos Simone
Bacharel em Direito e Síndico Profissional há 11 anos.





CONDOMEETING.COM.BR26

A Importância de uma Iluminação 
Eficiente na Arquitetura 

A iluminação certa pode dar outra cara aos  
 empreendimentos. Uma boa pesquisa na 

hora de pensar a iluminação de condomínios, 
unidades residenciais e escritórios pode trazer 
mais valorização aos imóveis e oferecer mais 
modernidade ao conjunto.

Segundo Vandré Oliveira, administra-
dor especialista em iluminação, a área da ilumi-
nação está em constante evolução no cenário 
arquitetônico. Desse modo, o mercado sempre 
está aquecido com atualizações. 

Falando sobre dicas e tendências, um ponto que mudou muito 
com o passar dos anos foi a distribuição da iluminação nos ambientes. 
Antes, era disposto apenas uma luz central para clarear tudo. Hoje, exis-
tem opções bem mais modernas e agradáveis do ponto de vista da ar-
quitetura. Nisso, ele traz como exemplo as luzes com rebatedores, que, 
aliada as luzes periféricas, trazem eficiência e sutileza ao espaço.

Outro ponto abordado pelo especialista é a disposição de ilu-
minação em LED. De acordo com ele, a tecnologia é mais eficiente e traz 
melhor entrega da luz aos ambientes.

No entanto, é necessário ter atenção à instalação e aos mate-
riais utilizados, que devem ser de extrema qualidade. Isso vai dar mais 
vida útil ao produto.

Ao ser indagado sobre os mitos e 
verdades sobre a iluminação, Vandré ainda co-
mentou que a luz branca e a luz amarela tem o 
mesmo potencial de iluminação. Do contrário 
da opinião comum de que a branca ilumina me-
lhor. De acordo com ele: “Acontece que você 
tem uma lâmpada de 800 lúmens (unidade de 
medida para iluminação) amarela e a branca de 
mil lúmens, é lógico que a branca vai iluminar 
mais. Mas se os valores forem semelhantes, 
ambas vão iluminar igual”, complementa.

Para casos gerais, de acordo com o especialista, a melhor opção 
é a cor neutra. Ela não traz extremos e se adequa melhor a todos os am-
bientes. No entanto, se seu objetivo for dar mais conforto ao espaço, pode 

apostar em luzes mais amareladas e suaves. 
Por fim, Vandré conclui em tom de 

humor sobre a importância da iluminação efi-
ciente: “Não adianta ter um belo piso, uma 
bela cortina, um belo quadro, se não tem uma 
luz para destacar”, pontua.

@aportaamarela_arquitetura

Vandré Oliveira
Administrador especialista em Iluminação
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Segurança Jurídica nos Atos 
Constitutivos dos Condomínios

Você já ouviu falar do PL 1513/2021? 
De autoria do Deputado Federal Fábio 

Trad, a proposta do PL 1513/2021, que 
tramita na Câmara dos Deputados, é alterar 
a Lei nº 8.906 de 4 de julho de 1994, que 
dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para 
incluir a necessidade de visto de advogado 
no registro dos atos constitutivos de condomínios edilícios, inclusive 
Convenção e Regimento Interno.

A intenção é incluir nos atos privativos de advogados, os do-
cumentos constitutivos dos condomínios, inclusive e principalmente a 
Convenção e Regimento Interno. A justificativa desta Proposta é garantir 
a segurança jurídica aos condôminos, que, ao adquirirem uma unidade 
em Condomínio, conferindo a certeza de que as normas observam o 
disposto na Lei 4.591/1964, na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
e em outros dispositivos que regulam o tema.

Quem lida no dia a dia com o Condomínio, está familiarizado 
com as mazelas de Convenções e Regimentos mal redigidos, aquele anti-
go copia e cola, registro de minuta padrão pela Construtora, sem atentar 
às necessidades e particularidades de cada condomínio.

A Convenção é o documento mais importante na esfera con-
dominial, equivale a norma máxima cogente naquela coletividade, 

Morgana Schoenau
Advogada especialista em Condomínios

estabelece direitos e deveres dos condôminos, que em diversas Con-
venções e Regimentos são regras alheias aos interesses dos condômi-
nos e daquela coletividade.

A intenção do projeto de lei é garantir a figura do advogado, 
desde a instituição do condomínio, evitando a formulação de regras de-
fasadas baseadas em "modelos prontos".  Ou ainda obsoletas e desco-
nexas com os interesses daquela coletividade, ou seja, mitigar conflitos, 
prevenir arbitrariedades, estabelecer procedimentos objetivos, impar-
ciais e transparentes, convergir direitos e deveres, e fazendo prevalecer 
os interesses de cada condomínio como uma realidade única e especial, 
afinal, condomínios são pessoas.

Também merece destaque na justificativa a importância do proje-
to para toda a sociedade, diante da quantidade de pessoas que atualmente 
residem em condomínios, que no Brasil passa dos 68 milhões de pessoas. 

Isto se deve a busca por mais segurança, como-
didade e os diversos outros benefícios que a es-
trutura de um condomínio pode oferecer.   

Atualmente, o projeto tramita em ca-
ráter conclusivo e será analisado pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania.
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Compostagem em Condomínios

Você sabia que os resíduos orgânicos são os que 
mais geramos nos condomínios? Se diminuíssemos 

o desperdício de comida e se ainda realizássemos a 
compostagem dos orgânicos em nossas casas e apartamentos, 
iríamos diminuir a quantidade de lixo gerado nas residências, 
aumentando assim o tempo útil de vida dos aterros. 

A compostagem é a forma correta de dar um fim 
mais adequado a cascas de frutas, legumes, restos de folhas 
e cascas de ovos que iriam acabar sobrecarregando os ater-
ros desnecessariamente. 

Mas como posso contribuir e preparar o meu condomínio 
para a compostagem? 

Diversos condomínios residenciais já adoram a prática da com-
postagem dos resíduos orgânicos. Alguns utilizam Unidade de Triagem 
e Compostagem (UTC). Esses locais permitem que a decomposição 
da matéria orgânica ocorra de forma controlada, a fim de aproveitar ao 
máximo o potencial desses resíduos, como por exemplo o Condomínio 
Alphaville de João Pessoa (PB).

Já há outros condomínios que adotam a Central Pública de 
Composteiras Domésticas, e ainda  outros adotam a Vermicompostagem 
em canteiros naturais (que são as minhocas colocadas em caixas de plás-
tico – as chamadas leiras de compostagem ou  a Técnica dos Baldinhos). 

A primeira coisa a se fazer é incentivar os moradores mobilizan-
Kamila Barros

Engenheira Ambiental

do-os a fazer parte da composta-
gem. Depois é hora de escolher 
o método de compostagem, e 
juntos assumirem um dos maio-
res desafios que é: redução do 
desperdício de comida em seus 
apartamentos, separação adequa-
da dos orgânicos para serem enca-
minhados para o espaço criado no 

condomínio, treinar os moradores, funcionários, síndicos, a fazerem a 
coleta, armazenagem e retirada correta destes resíduos.

No início devem ser perseverantes, envolver todos desde o iní-
cio e sempre manter a manutenção do espaço em dia. Com dedicação e 
comprometimento, vocês vão conseguir aproveitar de forma sustentá-

vel gerando adubo de qualidade para o jardim, 
e horta do seu prédio, ou pode até ser vendido 
gerando renda extra ao condomínio.

Pense nisso: Se você não recicla, 
reuse. Se você não reusa, reduza. Mas 
faça algo!
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ETE em Condomínios: A Nova 
Onda para Sustentabilidade

Você já ouviu falar em Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)? 
Acredito que sim, especialmente após a bandeira escassez hídrica 

aprendemos que os mananciais de água do mundo são finitos e que a 
escassez ou a falta de água afeta muito a nossa vida.

As ETE's podem ajudar muito, mas você sabe como fun-
ciona uma ETE?

Existe hoje no mercado, diferentes soluções quando se trata de 
tratamento de esgoto para condomínios, porém podemos destacar dois: 
sistemas biológicos e sistemas físico-químicos de tratamento. Não vou 
discutir qual o melhor, já que ambos funcionam e chegam ao fim ideal: 
limpeza da água e descarte correto do esgoto.

O tratamento biológico:
Usa bactérias para realizar a degradação da matéria orgânica. 

Esses processos criam artificialmente condições ambientais favoráveis 
ao crescimento de bactérias que promovem a degradação da matéria 
orgânica, transformando-a em compostos simples.

O tratamento físico-químico:
Remover a carga de poluentes inorgânicos, matérias insolúveis, 

metais pesados ou ainda matéria orgânica não biodegradável. A concep-
ção básica consiste em transformar as impurezas em flocos, para depois 
retirá-las mais facilmente.

As exigências legais variam conforme a região, ou do corpo 
hídrico que recebe o efluente tratado, tornando o processo bastante 

Marco Aurélio Souto
Especialista em Eficiência Energética

complexo. Buscar informações corretas é fundamental, para economi-
zar tempo e dinheiro. O custo hoje em dia parte de R$3.000,00 e o me-
lhor é que a água pode ser utilizada desde limpeza até criação de peixes, 
dependendo do processo e da qualidade da água que sai.

A importância da escolha do local
Vale ressaltar, que existem cuidados e tratamentos que não se 

pode esquecer para que o processo funcione. Ele sim, gera resíduos que 
devem ser tratados de forma correta: pode ser lodo ou flutuantes, exige 
manutenção de filtros e reposição de ativos, entre outros cuidados que 
o vendedor tem que passar no ato da compra.

A escolha do local de instalação da ETE também é muito im-
portante. Na verdade, se for iniciar uma obra, deve ser o passo inicial.

Contudo, hoje em dia as ETE's são muito menores, embora 
dependendo da vazão possam ser grandes.

Podem ocupar espaços de 6m altura 
e 3m de diâmetro, mas claro, dependem sem-
pre do estudo prévio. Sem contar que podem 
ser enterradas, o que é o melhor dos mundos, 
já que deixa mais espaço livre no condomínio.
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Aplicabilidade da Lei Geral de 
Proteção de Dados aos Condomínios 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 
 Lei n° 13.709/2018, tem como finalidade 

zelar e proteger a proteção dos dados pessoais 
de todos do condomínio. Normatiza ainda que 
todos os dados deverão ser coletados mediante 
autorização, seja por escrito ou gravado.

Para a fiscalização e a aplicação das 
normas previstas na LGPD foi criada a Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados (ANPD). Recentemente, a ANPD publicou no dia 28/01/2022 a 
Resolução nº 2, destacando que os agentes de tratamento são todos os 
controladores (condomínios), por efetuarem o tratamento dos dados 
das pessoas físicas e jurídicas. 

Ainda na resolução considera-se “agentes de tratamento” as 
pessoas jurídicas de direito privado inclusive sem fins lucrativos, como 
os entes privados despersonalizados que realizam tratamento de dados 
pessoais, portanto, a LGPD é aplicável aos condomínios.

O síndico poderá responder cível e criminalmente pelos dados 
vazados através de hackers, grupos de WhatsApp, imagens de câmeras, 
dados coletados na portaria física ou remota.  

Assim, são inúmeros os motivos para que os condomínios se 
adequem à LGPD, garantindo que suas operações estejam em conformi-
dade com a proteção de dados de todos os envolvidos.

Entendem-se como “dados pessoais” todos aqueles que identi-

Wania Baeta
Advogada Especialista em Condomínios, Gestão de 

Conflitos e LGPD, Árbitra. Professora e Palestrante.

ficam uma pessoa, como a identidade, CPF, celular, dados bancários, etc. 
A lei também especifica o que são “dados sensíveis”, cujo o tratamento 
pode ensejar a discriminação do seu titular, como os que dizem respeito 
a sua origem racial ou étnica, opiniões políticas e filosóficas, etc. 

Para melhor entendimento da LGPD, recomenda-se que os 
condomínios criem um comitê, composto pelo conselho e pelos mora-
dores do condomínio.

Caberá também ao síndico escolher qual ou quais pessoas es-
tarão autorizadas ao acesso aos dados, sejam na forma física ou digital. 
Relevante ainda que todos os contratos sejam revistos e adequados.

Também importante que o síndico treine seus funcionários, 
para que compreendam a lei, como a sua execução. 

O síndico deverá dar conhecimento ao solicitante dos dados 
pessoais e sensíveis quanto aos dados que estão armazenados no con-

domínio. Como amplamente demonstrando, 
caberá aos condomínios se adequarem à LGPD, 
atentando quanto ao tratamento, finalidade, 
acesso, exclusão e coleta de seus dados. 
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Preconceito, Discriminação e Violência 
Contra Mulheres em Condomínio 

Tem se tornado cada vez mais comum mulheres serem abordadas 
por vizinhos por alegação de má-conduta simplesmente por serem 

praticadas por mulheres.
A questão do decoro e bons costumes estão sendo interpre-

tados de forma equivocada quando se trata único e exclusivamente da 
figura feminina em atender a estes preceitos.

Quando tratamos do preconceito contra mulher, vamos 
além da questão do julgamento de vizinhos pela roupa “inadequada” 
que ela circula pelos corredores quando vai para academia, vamos 
além do julgamento do “nossa como ela recebe visitas”, vamos nas 
profundezas do transtorno que é o julgamento de uma mulher ape-
nas por ela ser uma mulher, tanto moradora, quanto profissional que 
atua no âmbito condominial.

O pudor que a sociedade impõe à mulher não é, nem de longe, 
proporcional ao imputado aos homens. Não há qualquer previsão na le-
gislação civil ou penal que determine sanções para mulheres no âmbito 
condominial no tocante a sua conduta humana, isso se trata exclusiva-
mente de discriminação, haja vista, que facilmente não verificamos o 
mesmo tratamento para homens.

Muito pelo contrário, a legislação assegura igualdade aos con-
dôminos na perseverança da segurança e dos bons costumes para todos 
e por todos (artigo 1336, inciso IV, do Código Civil/02).

Jamais uma mulher poderá ser cerceada de exercer seus direi-

Fernanda Machado Pfeilsticker Silva
Advogada, Pós-graduada em Direito Imobiliário, 

Negocial e Civil e Pós-graduada em Direito 

Processual Civil. Atua na área do Direito Imobiliário, 

ramo condominial.

tos de proprietária e/ou possuidora tal qual um homem exerceria, sim-
plesmente pelo fato de ser mulher. Há convenções muito antigas que 
aplicam normas de costumes de outra época. Estas convenções devem 
ser atualizadas ou as sanções (previsão de multa e afins) devem ser des-
considerada por afrontar o ordenamento jurídico vigente.

A administração condominial deve agir com rigor e austeridade 
no sentido de combater dentro do condomínio a instauração do mo-
ralismo falso e machista, bloqueando o preconceito que pode levar ao 
assédio ou outras consequências maiores.

Decoro e bons costumes devem ser atendidos por todos, o 
que é considerado bom costume em um País em outro pode não ser, 
mas jamais devemos conceber que a discriminação, a intimidação e a 
violência de gênero sejam consideradas a “defesa dos bons costumes”.

Os legisladores vêm buscando mecanismos legais para proteção 
de minorias em condomínio, envolvendo a so-
ciedade condominial neste dever de proteger. 
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Pix, Máquina de Cartão, Orçamentos: Como 
A Auditoria Identifica Fraudes Em Condomínios? 

O que dizer de uma pasta de prestação de contas, com orçamentos, 
pagamentos e saldos conferidos?

Na visão de um não auditor, pode estar tudo conforme. Inclu-
sive com a aprovação das contas na Assembleia. Mas é preciso saber 
diferenciar erros de fraudes e evitar que o condomínio apresente proble-
mas, que, a depender da monta, podem ser irreversíveis.

Uma cotação para a contratação de um prestador de serviços/
obras, se inicia com o objetivo do desembolso, com a verificação das 
empresas, e também com a formulação do escopo. Uma fraude comum 
e pouco perceptível em condomínios, diz respeito ao conluio com a in-
tenção de apresentação de orçamentos contestáveis e que não trazem 
valores compatíveis com a contratação.

Omissão de recebimentos de quotas condominiais
Outra fraude que deman-

da atenção é a omissão de rece-
bimentos de quotas condominiais. 
Com recebimentos via PIX, má-
quinas de cartão de crédito, e em 
dinheiro (ou seja, na porta do con-
dômino ou da administração da 
edificação). A auditoria, através de 
testes, consegue identificar que 
recebimentos de quotas condomi-
niais não estão sendo alocados nas contas do condomínio.

Na auditoria utilizo a Norma Técnica de Contabilidade, para a 
composição do Relatório de Auditoria que diferencia inclusive, o erro 
(ato involuntário, desatenção, interpretação equivocada), da fraude 
contábil (ação de manipulação, adulteração via ato intencional).

A prestação de contas se faz necessária em qualquer caso
Mesmo não tendo obrigatoriedade de escrituração contábil em 

condomínios, o básico dos controles precisa ser implementado. Dessa 
forma, os desvios podem começar nos orçamentos, classificações erra-
das, ausência de identificações de pagamentos/recebimentos nos extra-
tos bancários, dentre outros.

Michele Lordêlo
Auditora -  Contadora e Palestrante;

Grupo Lordêlo.

O Condomínio, o Síndico, o Gestor e o Coletivo precisam to-
mar a decisão de que tipo de proteção será dada para a prestação de 
contas. Não há que se falar em:

• Tenho uma contabilidade/administradora, não preciso de 
auditoria;

• O Conselho Fiscal vai fazer verificações para não precisar 
contratar auditoria;

• O Síndico demonstrou de forma transparente sua gestão e não 
será preciso auditoria.
A auditoria deve ser prestada por alguém especializado
Em nenhuma dessas situações temos a ação independen-

te. Logo, todos devem saber que somente um auditor, Bacharel em 
Ciências Contábeis, poderá possibilitar o caráter da independência e do 

monitoramento da prestação de contas e assim detectar 
fraudes contábeis em condomínios.

A Auditoria em Condomínios não advém de uma 
cultura impositiva, portanto, penso que cada agente (con-
dômino, conselho, síndico, gerente, administradora de con-
domínio) deve estar cercado de constatações da ausência 
de pendências na prestação de contas. Isso depende de co-
nhecimentos específicos, por mais desejo, boa vontade e 
esforço que seja feito. 

A eficiência na constatação de problemas
De acordo com as auditorias, em 99% dos casos existem er-

ros. E no mínimo 1/3 dos condomínios que passaram por auditoria, 
apresentaram fraudes. Logo, é possível con-
cluir que o risco assumido pela não contra-
tação da auditoria é alto. Mesmo para contas 
aprovadas em Assembleias.
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Criada a Associação Nacional da 
Advocacia Condominial

Com a expansão do nicho condominial e o aumento da valorização com 
relação aos profissionais da área, é possível perceber que as capacitações 

se tornaram ainda mais importantes. Assim como é necessário também a união 
das classes do ramo. Pensando nisso, foi criada uma associação civil de âmbito 
nacional, sem fins lucrativos, de caráter científico e pedagógico, a ANACON 
(Associação Nacional da Advocacia Condominial). O objetivo é promover e 
incentivar o estudo do direito material e processual condominial. Além disso, 
tem como intuito aprimorar as legislações que já estão em vigência com relação 
ao âmbito condominial.

Qual o objetivo da associação?
A associação pretende defender as garantias do livre exer-

cício profissional e direito dos advogados condominialistas. Diante 
desses propósitos, a organização busca associados para que juntos 
colaborem com o desenvolvimento da área. Ampliando também a rede 
de contatos profissionais, a fim de trocar informações e experiências 
entre si. Os associados poderão contar com um banco de petições 
e jurisprudências específicas do Direito Condominialista, através do 
próprio site da instituição.

O que o membro pode fazer na Associação Nacional da 
Advocacia Condominial?

A expectativa é de que o associado participe de forma ativa, 
produzindo conteúdos técnicos e científicos, elaborando artigos, e, 
principalmente, participando dos eventos que a associação pretende 
promover. Seja como palestrante, mediador, professor, ou até mesmo 
como aluno. Para isso, basta apenas ter o objetivo de ser um profissio-

nal ativo e atuante no mercado condominial. 
Por fim, a  ANACON já possui grande represen-
tatividade em praticamente todos os estados 
brasileiros. Isso reforça a importância dessa 
instituição e da união dos advogados condo-
minialistas do Brasil.

Dr. Miguel Zaim
Advogado, Palestrante, Escritor e Idealizador da Anacon.
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